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Barcelona, 2 de setembre de 2020 

Benvolgudes famílies, 

Primer de tot volem donar-vos la benvinguda a aquest nou curs que 

comencem amb il·lusió i amb moltes ganes. 

Esperem que aquest estiu us hagi anat molt bé i hàgiu pogut 

descansar. 

Us informem d’algunes novetats dins del claustre:  

● La Raquel, tutora de tercer, va aprovar les oposicions de la 

Generalitat i ha anat a una escola pública d’aquesta titularitat;  

la Marta també va aprovat les oposicions municipals i té una 

vacant en un altre centre.   

● Per altra banda el Cesc i l’Àngels estan de baixa i per tant hi 

haurà dues persones noves que faran les seves substitucions.  

● A causa de la pandèmia el Consorci augmenta la plantilla de 

mestres amb d’una persona i mitja més. Això vol dir que tindrem 

una mestra a jornada completa i una altra a mitja jornada.  

Ben aviat us enviarem el pla d’obertura de setembre en el qual 

s’especifiquen més detalladament totes les mesures durant aquest 

curs. Encara i així volem avançar els punts més importants: 
 

Organització dels grups de criatures. 

- A educació Infantil: 

- a P3 23 criatures 

- a P4 i P5 de 25 criatures 

- A educació primària cada cicle es divideix en tres grups: 

- Cada cicle hi haurà dos grups de 17 criatures i 1 grup de 16. 

Entrades i sortides  

- Les entrades i sortides seran esglaonades. Cada grup estable 

tindrà un horari. L’entrada a l’escola començarà a partir de les 

8.45 h fins a les 9.10 h. La sortida de l’escola començarà a les 

4.10h. fins a les 4.30h.   

- Les entrades i les sortides es faran pel carrer de Sant Pere Màrtir i 

pel carrer de Gràcia (diferenciant la porta esquerra de la dreta). 

Patis 

- Els patis queden esglaonats segons els grups estables. El pati del 

carrer s’amplia a tot el carrer de Gràcia, per poder encabir dos 

grups estables en dues zones. 

- El Palau Robert ens l’han cedit com espai per a la realització 

d’activitats a l’aire lliure i com a zona de pati si és necessari. 
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Menjador 

- S’establiran 3 torns de menjador, un per cada cicle. Educació 

infantil seguirà dinant a les aules. Els tovallons aquest curs seran 

de paper. 

L'ús de la mascareta i sabates. 

- Per la canalla d’educació infantil no és obligatori l’ús de la 

mascareta.  

- De primer a sisè no és obligatòria quan els nens i les nenes estan 

amb el seu grup estable dins de l’aula. Quan no es pugui mantenir 

la distància de seguretat, és obligatori portar la mascareta. 

També les criatures han de portar-la quan vinguin a l’escola fins 

que arribin a la seva aula i a la tarda des de l’aula fins a la sortida 

de l’escola. 

- Les criatures de primària han de portar dues mascaretes amb el 

nom posat, una d’elles és la de recanvi la qual ha d’anar en una 

bossa. Cada mascareta ha de tenir una veta cosida més llarga 

per poder penjar-la al coll. 

- A educació infantil es canviaran de sabates a l’entrar a l’escola, 

per les que el curs passat fèiem servir per a música, i utilitzaran la 

bata de plàstica per poder garantir millor les mesures d’higiene i 

seguretat. 

- En el primer cicle d’educació primària (3 grups de Cicle Inicial) 

ens canviarem de sabates a l’entrar, per les que el curs passat 

fèiem servir per a música. 

Reunions 

- Les reunions d’inici de curs es realitzaran de forma telemàtica. 

- El dia 8 a les 16.00 h es realitzarà una assemblea per a totes les 

famílies de forma telemàtica per donar la benvinguda, presentar 

mestres i monitores i contestar els vostres dubtes, si cal, sobre el pla 

d’obertura de setembre. Us farem arribar la convocatòria amb 

l’enllaç de la videoconferència per correu electrònic. 

Al Pla d’obertura de setembre trobareu més informació. Sabeu que ens 

podeu contactar per qualsevol dubte que tingueu. 

Us desitgem un bon curs. 

Una abraçada 

Claustre de l’Escola Patronat Domènech 

  
 


